




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

форма 

навчання 

денна 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

Нормативна 

 

Спеціальність 227 

Фізична терапія 
Семестр 1-й 

Модулів – 4 

Освітній ступінь: 

магістр 

Лекційні години: 16 год.  

Загальна кількість 

годин – 120 год. 

Практичні 

18 год. 

Самос. робота 

86 год. 

Годин на тиждень 

аудиторних 2 

самостійних 5 

Вид контролю: залік. диф. 

 

 
 

  



2.МЕТА I ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи фармакології» є  

надати студентам достатній об’єм практичних і теоретичних знань про 

основні закономірності дії лікарських засобів на організм людини. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи фармакології» 

є: надати уяву про основні ефекти, що відбуваються в організмі людини під 

впливом лікарських препаратів; надати уяву про процеси, що відбуваються з 

хімічною речовиною в організмі людини та яким чином вона впливає на 

основні фізіологічні та патофізіологичні явища, що відбуваються в організмі 

хворого; визначити, яким чином поєднується дія лікарської терапії та засобів 

фізичної терапії, в яких випадках ця взаємодія призводить до бажаних чи 

небажаних сумарних ефектів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати:  

– основні характеристики найбільш поширених фармакологічних 

засобів та шляхи їх попадання в організм людини; 

– загальні характеристики основних класів лікарських засобів, які 

призначаються при найбільш поширених хворобах людини та механізми їх 

спільної дії з реабілітаційними заходами; 

– бажані та небажані ефекти, що відбуваються в організмі людини під 

впливом фармакологічної дії. 

Вміти: 

– визначитися з методами фізичної терапії, що відбуваються на тлі 

проведення фармакологічної дії;  

– передбачати, до яких наслідків може привести сумісне призначення 

різноманітних засобів фізичної терапії та лікарських препаратів;  

– пристосовувати власні навики до потреб лікувального процесу, який 

здійснюється лікарем. 

 Запланованими результатами навчання є оволодіння: 

 І. Загальними компетентностями:  



1. Групова робота  

  здатність до оволодіння професійними навичками працювати у 

групі, виконуючи практичні завдання, уміння отримати результат у межах 

визначеного часу з наголосом на професійну сумлінність; 

 здатність співпрацювати в команді з іншими фахівцями та робити 

свій внесок в спільну роботу. 

2. Організаційні навички 

 здатність організувати ефективну роботу групи для розв’язання 

поставлених завдань у межах України, і в міжнародному контексті. 

ІІ. Професійними компетентностями: 

1. Дослідницько-аналітичні навички: 

 здатність коректно використовувати методи наукового дослідження; 

 здатність аналізувати, відбирати та трактувати отриману 

інформацію. 

2. Технологічні та інструментальні навички 

 здатність визначити загальні підходи до вибору необхідної методики 

застосування засобів фізичної реабілітації для осіб різного віку;  

 здатність проводити безпечну практичну діяльність для 

пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця; 

 здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, 

тестування, огляд і документувати їх результати; 

 здатність розуміти й уміло використовувати технології та методи 

фізичної реабілітації; 

 здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів 

функціональним можливостям і потребам пацієнта/клієнта. 

3. Системні знання та навички 

 здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які 

піддаються корекції заходами фізичної терапії; 

 здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні 

аспекти, пов’язані з практикою фізичної терапії; 



 здатність ефективно реалізовувати програму фізичної реабілітації. 

4. Розв’язання проблем 

 здатність розв’язувати широке коло проблем та завдань шляхом 

розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і 

експериментальних методів, засвоєних з програм фізичної терапії. 

 

3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І. Загальна фармакологія. 

 

Тема 1.Фармакокінетика. 

Шляхи введення лікарських засобів в організм. Основні закономірності   

проникнення  лікарських речовин через біологічні мембрани. Розподіл 

лікарських речовин в організмі. Метаболізм лікарських речовин в організмі. 

Виведення ліків з організму. 

 

Тема 2. Фармакодинаміка. 

Види дії ліків на організм. Механізми дії ліків. Дозівання ліків. 

Фактори, що впливають на дію лікарських засобів. Роль генетичних 

особливостей організму в дії лікарських засобів.Негативна дія ліків на 

організм. Взаємодія лікарських засобів. 

 

Тема 3. Лікарьскі засоби, які попереджують збудження або 

знижують чутливість нервових закінчень. 

Місцево анестезуючі засоби. В’яжучі засоби. Обволікаючі засоби. 

Адсорбуючі засоби. Подразнюючі засоби. 

 

 

 

 



Змістовий модуль ІІ. Спеціальна фармакологія. 

 

Тема 4. Лікарські засоби, які впливають на ЦНС. 

Для інгаляційного наркозу.Засоби для неінгаляційного наркозу. 

Наркотичні Анальгетики. Аналгетики змішаного механізму дій. Спирт 

етиловий. Снодійні засоби.Протиепилетичні засоби. Протипаркінсонічні 

засоби. Психотропні засоби. 

 

Тема 5. Лікарські засоби, які регулюють функції виконавчих 

органів і систем. 

Стимулятори дихання. Протикашлеві засоби. Відхаркуючі засоби. 

Бронхолітичні засоби. Серціеві глікозіди.Інші засоби, які використають при 

серцевій недостатності. Нітрати. Антигіпертензівні засоби. Діуретики. 

Принципи лікування гіперт ензивної кризи. Протиатересклеротичні засоби. 

 

Тема 6. Засоби, які впливають на функцію органів. 

Засоби, які впливають на апетит, на секрецію слинних залоз, на 

секрецію залоз шлунка. Діагностичні засоби. Гастропротектори. Блювотні і 

проти блювотні засоби. Засоби, що впливають на функцію підшлункової 

залози, печінки, моторику шлунково-кишечного тракту. Діуретики. Засоби, 

які впливають на кровотворення, на систему згортання крові. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Характеристика фармакологічних груп 

препаратів. 

 

Тема 7. Лікарські засоби, які регулюють просес обміну речовин. 

Гормональні препарати. Препарати  соматотропного  гормону, 

гормонів гіпофіза,щітоподібної залози. Антитиреоїдні засоби. Препарати  

пара щитоподібних залоз. Препарати інсуліну. Анаболічні стероїди. 

 



 

Тема 8. Засоби, що впливають на імунні процеси. 

Імуностимулятори, імунодепресанти, протиалергічні засоби. 

Протигістамінні засоби. 

 

Тема 9. Протимікробні, противірусні та протипаразитарні засоби. 

Антисептичні і дезінфекційні засоби.  

 

Змістовий модуль IV. Лікарські засоби. 

 

Тема 10. Антибіотики. 

Пеніцілін. Біосинтетичні пеніціліни. Напівсинтетичні пеніціліни. 

Комбіновані препарати. Сульфаніламідні препарати. Синтетичні 

антибактеріальні засоби. Протитуберкулезні, противірусні, протималярійні, 

проти лямбліозні засоби. 

 

Тема 11. Протигельмінтні засоби. 

Засоби для лікування нематордозів, цестодозів, трематодозів,поза 

кишкових гельмінтозів. 

 

Тема 12. Побічна дія лікарських засобів. 

Основні принципи фармакотерапії гострих отруєнь лікарськими 

засобами. Причина гострих отруєнь. Симптоми гострих отруєнь лікарськими 

засобами різних фармакологічних груп. Поняття про антидоти. Види 

антидотної терапії. Побічна дія лікарських засобів. Побічна дія лікарських 

засобів. Види побічної дії/побічних реакцій ліків. Передозування абсолютне і 

відносне (токсичні ефекти). Непереносність. Ідіосинкразія. Алергічні реакції. 

Мутагенність, тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, 

канцерогенність.  

 



 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л пр ср 

1 2 3 4 5 

Модуль І. Лікарська рецептура та державний контроль 

фармакологічного нагляду 

Тема 1. Фармакокінетика. 10 2 2 6 

Тема 2. Фармакодинаміка 9  2 7 

Тема 3. Лікарьскі засоби, які попереджують 

збудження або знижують чутливість нервових 

закінчень 

10 2  8 

Разом за змістовим модулем 1 29 4 4 21 

Модуль ІІ. Спеціальна  фармакологія 

Тема 4. Лікарські засоби, які впливають на ЦНС 10 2 2 6 

Тема 5. Лікарські засоби,які регулюють функції 

виконавчих органів і систем. 

 

10  2 8 

Тема 6. Засоби, які впливають на функцію органів 12 2 4 6 

Разом за змістовим модулем 2 32 4 8 20 

Модуль  ІІІ. Характеристика фармакологічних груп препаратів 

Тема 7. Лікарські засоби, які регулюють просесу 

обміну речовин 
9  2 7 

Тема 8. Засоби, що впливають на імунні процеси 11 2 2 7 

Тема 9. Протимікробні, противірусні та проти 

паразитарні засоби. 
9   9 

Разом за змістовим модулем 3 29 2 4 23 

Модуль ІV. Лікарські засоби     

Тема 10. Антибіотики. 9 2  7 

Тема 11 Протигельмінтні засоби 11 2 2 7 

Тема 12. Побічна дія лікарських засобів 10 2  8 

Разом за змістовим модулем 4 30 6 2 22 

Разом 120 16 18 86 

 

 



5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Фармакокінетика. 2 

2 2 Лікарьскі засоби, які попереджують збудження або 

знижують чутливість нервових закінчень 

2 

3 3 Лікарські засоби, які впливають на ЦНС 2 

4 4 Засоби, які впливають на функцію органів 2 

5 5 Засоби, що впливають на імунні процеси 2 

6 6 Антибіотики. 2 

7 7 Протигельмінтні засоби 2 

8 8 Побічна дія лікарських засобів 2 

РАЗОМ: 16 
 

6. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Фармакокінетика.  

Завдання: назвіть шляхи введення ліків в організм 
2 

2 2 Фармакодинаміка. 

Завдання: назвіть види дій ліків на організм 
2 

3 3 Лікарські засоби, які впливають на ЦНС 

Завдання: назвіть ліки,які діють на ЦНС 
2 

4 4 Лікарські засоби,які регулюють функції виконавчих 

органів і систем 

Завдання: визначити ліки,які регулюють виконавчих 

органів і систем 

2 

5 5 Засоби, які впливають на функцію органів 

Завдання:охарактеризуйте засоби,які регулюють 

функцію органів 

2 

6 6 Лікарські засоби, які регулюють процес обміну 

речовин 

Завдання:довести ліки,які регулюють процес 

обміну речовин в організмі  

2 

7 7 Засоби, що впливають на імунні процеси 

Завдання:визначити засоби,які впливають на 

імунні процеси 

2 

8 8 Антибіотики. 

Завдання:охарактеризуйте антибіотики як ліки 
2 

9 9 Протигельмінтні засоби 

Завдання:назвіть протигельмінтні засоби 
2 

РАЗОМ: 18 



 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 
№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Тема: Фармакокінетика  

Завдання: назвіть шляхи введення лікарських засобів в 

організм. 

6 

2 2 Тема: Фармакодинаміка 

 Завдання: назвіть види дій ліків на організм, механізм дії 

ліків. 

6 

3 3 Тема: Лікарьскі засоби, які попереджують збудження 

або знижують чутливість нервових закінчень  

Завдання:  назвіть місцево анестезуючі засоби. 

8 

4 4 Тема: Лікарські засоби, які впливають на ЦНС 

Завдання:  які ви знаєте засоби для неінгаляційного 

наркозу. 

6 

5 5 Тема: Лікарські засоби,які регулюють функції 

виконавчих органів і систем 

Завдання: охарактеризуйте проти кашлеві та відхаркуючи 

засоби. 

6 

6 6 Тема: Засоби, які впливають на функцію органів 

Завдання: назвіть засоби, які впливають на апетит, на  

секрецію залоз шлунка. 

8 

7 7 Тема: Лікарські засоби, які регулюють просесу обміну 

речовин  

Завдання: назвіть гормональні препарати. 

6 

8 8 Тема: Засоби, що впливають на імунні процеси 

Завдання: назвіть протиалергічні, протигістамінні засоби. 
6 

9 9 Тема: Протимікробні, противірусні та проти 

паразитарні засоби Завдання: назвіть антисептичні і 

дезінфекційні засоби. 

6 

10 10 Тема: Антибіотики  

Завдання: назвіть біосинтетичні і сульфаніламідні 

препарати. 

8 

11 11 Тема: Протигельмінтні засоби  

Завдання: охарактеризуйте засоби для лікування 

нематордозів, кишкових гельмінтозів. 

6 

12 12 Тема: Побічна дія лікарських засобів 

Завдання: назвіть основні принципи фармакотерапії 

гострих отруєнь. 

8 

РАЗОМ: 86 

 

 

 



 

 

 

8. IНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Індивідуальна навчально-дослідна робота (далі – ІНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної самостійної діяльності студента, результати 

якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу 

навчальної дисципліни.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу «Основи 

фармакології» – це вид навчально-дослідної роботи магістра, яка містить 

результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 

навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань 

із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-

пізнавальної діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та 

навичок, отриманих під час лекційних, практичних занять і охоплює декілька 

тем або весь зміст навчального курсу. 

Вид ІНДЗ – доповідь-презентація на обрану тему: 

1. Медична рецептура. Функції складових частин рецепту. 

2. Типові помилки, що зустрічаються в лікарських рецептах. Корекція 

рецепту. 

3. Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в 

організм хворого. 

4. Форми лікарських засобів. 

5. Правила виписування рецептів (нормативна документація). 

6. Завдання Державного фармакологічного центру МОЗ України. 

7. Основні  етапи  розвитку фармакології. 



8. Принципи  класифікації лікарських засобів. 

9. Поняття про гомеопатію. 

10. Поняття про лікарську сировину, речовину, засіб, препарат. 

11. Сучасні методи досліджень у фармакології. 

12. Шляхи пошуку і розробки нових лікарських засобів. 

13. Поняття про рецептори, агоністи, антагоністи, синергізм, 

потенціювання, антагонізм ліків. 

14. Види дії лікарських речовин на організм. 

15. Дозування лікарських засобів. Класифікація та визначення доз. 

16. Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікарських 

засобів. 

17. Шляхи екскреції ліків з організму. 

18. Фактори, що впливають на фармакокінетику ліків. 

19. Основні принципи і види взаємодії лікарських засобів. 

20. Поняття про фармакогенетику. 

21. Засоби для місцевої анестезії. Вимоги до препаратів з групи 

місцевих анестетиків. 

22. В’яжучі засоби. Обволікаючі засоби. 

23. Адсорбуючі засоби. Подразнювальні засоби. 

24. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову 

систему. 

25. Фармакологічні ефекти, що виникають при збудженні та 

пригніченні холінорецепторів. 

26. Класифікація міорелаксантів. 

27. Засоби, що впливають на адренергічну іннервацію. 

28. Класифікація засобів, що впливають на ЦНС. 

29. Засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи. 

30. Снодійні засоби (гіпнотики). 

31. Протисудомні засоби. 

32. Протиепілептичні засоби. 



33. Протипаркінсонічні засоби 

34. Загальна характеристика анальгетиків. 

35. Наркотичні та ненаркотичні анальгетики. 

36. Класифікація психотропних препаратів. 

37. Поняття про психодислептики. 

38. Нейролептики. 

39. Поняття про нейролептанальгезію. 

40. Поняття про атаральгезію. 

41. Седативні засоби. 

42. Класифікація засобів, що стимулюють ЦНС. 

43. Психомоторні стимулятори. 

44. Основні принципи фармакотерапії гострих отруєнь лікарськими 

засобами. 

45. Симптоми гострих отруєнь лікарськими засобами різних 

фармакологічних груп. 

46. Поняття про антидоти. Види антидотної терапії. 

47. Види побічної дії/побічних реакцій ліків. 

48. Поняття про фармацевтичну опіку. 

 

 



9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, 

всебічності та професійної спрямованості контролю. Навчальні досягнення 

студентів з дисципліни «Основи фармакології» оцінюються за модульно-

рейтинговою системою. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студента застосовуються 

такі методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда; 

– методи письмового контролю: самостійна робота,модульне письмове 

тестування; звіт, реферат, презентації; 

– методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

Формами перевірки та контролю знань студентів є: 

1. Попередній контроль застосовується як передумова для успішного 

планування і керівництва навчальним процесом. Він дає змогу визначити 

наявний рівень знань студентів для планування  навчального матеріалу.  

2. Поточний контроль є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня засвоєння навчального 

матеріалу.  

3. Проміжний контроль дозволяє перевірити ступінь засвоєння 

матеріалу після закінчення вивченого модулю. 

4. Підсумковий контроль застосовується після вивчення студентом 

усього обсягу вивченого матеріалу. До підсумкового контролю належить 

семестровий іспити. 

 Об’єктом оцінювання знань студентів у процесі занять та рейтингового 

оцінювання є: 



 систематичність, активність та змiстовнiсть роботи студента над 

вивченням програмного матеріалу на практичних заняттях протягом 

семестру; 

 рівень виконання модульних завдань; 

 виконання завдань для самостійного опрацювання. 

1. Рейтингове оцінювання курсу практичних занять та 

самостійної роботи: 

1.1. Підготовка фіксованого виступу –1-5 балів. 

1.2. Участь в обговоренні питань плану практичних занять –1-5 

балів. 

1.3. Підготовка і захист реферату – 1-20 балів. 

1.4. Самостійне опрацювання окремих питань – 1-5 балів. 

1.5. Тестування – 1-5 балів. 

1.6. Перевірка зошита (конспектів) – 1-5 балів. 

2. Форми модульного контролю: 

2.1. Глибоке розкриття всіх питань – 4-5 балів. 

2.2. Повна, коротка відповідь – 3-4 бали. 

2.3. Коротка відповідь з кількома помилками – 3 бали. 

2.4. Неповна відповідь – 1 бал.  

2.5. Неповна відповідь зі значною кількістю недоліків – 1 бал. 

2.6. Незадовільна відповідь – 0 балів. 

3. Додаткові бали: 

3.1. Доповнення на практичних заняттях – 1-2 бали. 

3.2. Участь у дискусії – 1-2 бали. 

3.3. Творчій підхід до вирішення завдань – 1-2 бали. 

4. Штрафні бали: 

4.1. За відсутність на лекціях – мінус 2 бали. 

4.2. За відсутність на лабораторних заняттях – мінус 2 бали. 

4.3. Неготовність до лабораторного заняття – мінус 5 балів. 



Пропущена з поважної причини робота може бути зданою протягом 

двох тижнів без зняття штрафних балів. Пропущена з неповажних причин 

робота також повинна бути відпрацьована, але вже зі зняттям 50 % 

штрафних балів. Кожний модуль включає бали за відвідування лекцій, 

практичних занять, поточну роботу студента на практичних заняттях, 

виконання самостійної роботи, написання модульної контрольної роботи. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля. 

У таблиці представлено розподіл балів, що присвоюються студентам 

упродовж вивчення дисципліни «Основи фармакології». 

 

10.СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

Лекції (за бажанням) (24 б) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практичні заняття (12 б) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Самостійна робота (44 б) 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 

ІНДЗ 20 

 

 
 



Критерії оцінювання ІНДЗ  
 

№  

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість 

балів  

1. Критичний аналіз суті та змісту проблеми 

дослідження. Виклад фактів, ідей, результатів в 

логічній послідовності. Аналіз сучасного стану 

дослідження проблеми, розгляд тенденцій і 

перспектив подальшого розвитку даного питання. 

10 

2. Наявність обґрунтованої власної позиції, пропозицій 

щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив 

розвитку досліджуваної проблеми. 

5 

3. Креативність викладу матеріалу (з використанням 

мультимедійних технологій). 

5 

Разом 20 балів 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 81 

(добре) 

D 
64 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 63 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 

(незадовільно) 
Не зараховано 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з 

обов’язковим повторним 

курсом) 
 

Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання 

письмових завдань. Перелік питань, що охоплюють зміст програми 



дисципліни, критерії оцінювання залікових завдань доводяться до студентів 

на початку семестру.  

Для оцінювання відповідей студентів з навчальної дисципліни «Основи  

фармакології» використовуються наступні критерії. 

 
Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» 
(90–100 балів) 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому 
обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, 
передбачені навчальною програмою; за знання основної та 
додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і 
творчому використанні набутих знань та умінь. 

«добре» 
(75–89 балів) 

ставиться за повні, систематичні знання із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до 
самостійного поповнення та оновлення знань; але у 
відповіді студента наявні незначні помилки. 

«задовільно» 
(60–74 балів) 

ставиться за знання основного навчального матеріалу в 
обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 
фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і 
додатковою літературою, передбаченою навчальною 
програмою; можливі суттєві помилки у виконанні 
практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 
допомогою викладача. 

«незадовільно» 
(0–59 балів 

виставляється студентові, відповідь якого під час 
відтворення основного програмового матеріалу поверхова, 
фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями 
про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 
«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний 
до навчання чи виконання фахової діяльності після 
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою 
відповідної дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Питання до заліку 

1. Визначити  предмет фармакологі 

2. Охарактеризувати фармакологію, як науку. 

3. Розкрити шляхи введення лікарських засобів. 

4. Надати характеристику всмоктуавнню, розподілу та виведенню ліків. 

5. Визначити метаболізм лікарських засобів. 

6. Довести типи і види лікарських засобів на організм . 

7. Визначити дозування лікарських засобів. 

8. Описати комбиноване використовуання лікарських засобів. 

9. Надати характеристику засобам для загальної та місцевої анестезії. 

10. Визначити снотворні засоби. 

11. Описати противосудорожні протипаркінсонічні речовини. 

12. Охарактеризувати анальгетики. 

13. Охарактеризувати психостимулятори, транквілізатори, седативні засоби. 

14. Описати засоби які діють на закінчення еферентнихнервів. 

15. Охарактеризувати адренергічні та антіандренергічні засоби. 

16. Визначити гангліоблокатори. 

17. Описати гормональні і антігормональні засоби. 

18. Розкрити антіалергічні засоби. 

19. Визначити кардіотонічні та антіаритмічні засоби. 

20. Надати характеристику антігіпертенічнимзасобам. 

21. Визначити засоби для лікування  ішемічної хвороби серця. 

22. Описати мосічевегенні засоби. 

23. Визначити засоби які впливають на кроетворювання. 

24. Визначити засоби які регулірують систему травлення. 

24. Охарактеризуйте протимікробні та протипаразитарні засоби. 

25. Описати принципи лікування при гострих отруєннях. 



26. Довести  зміст класифікації медикаментозних засобів за шляхом уведення 

в організм хворого. 

27. Описати форми лікарських засобів. 

28. Визначити правила виписування рецептів (нормативна документація). 

29. Охарактеризувати завдання Державного фармакологічного центру МОЗ 

України. 

30. Визначити основні  етапи  розвитку фармакології. 

31. Охарактеризуйте принципи  класифікації лікарських засобів. 

32. Визначити поняття про гомеопатію. 

33. Надати поняття про лікарську сировину, речовину, засіб, препарат. 

34. Визначити сучасні методи досліджень у фармакології. 

35. Описати шляхи пошуку і розробки нових лікарських засобів. 

36. Довести поняття про рецептори, агоністи, антагоністи, синергізм, 

потенціювання, антагонізм ліків. 

37. Описати види дії лікарських речовин на організм. 

38. Визначити дозування лікарських засобів. Класифікація та визначення доз. 

39. Охарактеризувати залежність фармакологічного ефекту від властивостей 

лікарських засобів. 

40. Визначити шляхи екскреції ліків з організму. 

41. Охарактеритзувати фактори, що впливають на фармакокінетику ліків. 

42. Описати основні принципи і види взаємодії лікарських засобів. 

43. Довести поняття про фармакогенетику. 

44. Визначити засоби для місцевої анестезії. Вимоги до препаратів з групи 

місцевих анестетиків. 

45. Охарактезувати в’яжучі засоби. Обволікаючі засоби. 

46. Довести адсорбуючі засоби. Подразнювальні засоби. 

47. Визначити класифікацію засобів, що впливають на вегетативну нервову 

систему. 

48. Охарактеризувати фармакологічні ефекти, що виникають при збудженні 

та пригніченні холінорецепторів. 



49. Довести класифікацію міорелаксантів. 

50. Визначити засоби, що впливають на адренергічну іннервацію. 

51. Довести класифікацію засобів, що впливають на ЦНС. 

52. Описати  засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи. 

53. Охарактеризувати снодійні засоби (гіпнотики). 

54. Описати протисудомні засоби. 

55. Описати протиепілептичні засоби. 

56. Описати протипаркінсонічні засоби 

57. Визначити загальнухарактеристику анальгетиків. 

58. Описати наркотичні та ненаркотичні анальгетики. 

59. Довести класифікацію психотропних препаратів. 

60. Визначити поняття про психодислептики. 

61. Описати нейролептики. 

62. Визначити поняття про нейролептанальгезію. 

63. Визначити поняття про атаральгезію. 

64. Описати седативні засоби. 

65. Довести класифікацію засобів, що стимулюють ЦНС. 

66. Описати психомоторні стимулятори. 

67. Визначити основні принципи фармакотерапії гострих отруєнь 

лікарськими засобами. 

68. Визначити симптоми гострих отруєнь лікарськими засобами різних 

фармакологічних груп. 

69. Довести .поняття про антидоти. Види антидотної терапії. 

70. Описати види побічної дії/побічних реакцій ліків. 

71. Визначити поняття про фармацевтичну опіку. 
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